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Az l. kerületi mandátum.
Dr. Németh Károly pártonkivüli, — Vámbéry Rusztem 
ellenzéki, — Méliely Lajos fajvédő programmal az eddigi 

jelölt-kombinációk. — Az egész vonalon döntést a 
holnapi nap hoz.

A rrmlt évben lezajlott II. kerületi 
-választás csöndesen indult s foko
zódó izgalmassággal jutott odáig, 
hogy komoly és nagy harc terévé 
tette Győr városát. Ha a jelek nem 
csalnak, úgy a mostani I. kerületi 
választás változatosság és izgalom 
dolgában túl fog tenni a múltkorin.

Az agyonszanált polgári társa
dalom jogos ellenzéki hangulatát 
úgy próbálják a bölcs fejek leve
zetni, hogy magukat liberális érzel
műnek valló, pártonkiviili olyan 
jelölteteket állítanak és támogat
nak, akik csak addig liberálisok, 
mig a választók előtt állanak, de 
akik ott fenn  azután egész bizo
nyosan megfordítanák a köpenye
güket.

A fórum még csendes, csak hol
nap kézdődik a harcizaj, de a 
kulisszák mögött már Hegyes- 
halmy halálának másnapján meg
kezdődött a tanácskozás, információ 
és kapacitálás a legkülönbözőbb 
jelöltek érdekében.

E konbináció megdőlte után 
Halbritter Károly

nevét hozták szóba, aki azonban ! 
nem hajlandó a politizálásba bele- ! 
kóstolni és elhárította magától. a ] 
megtiszteltetést, Halbritter külön- ; 
ben is, mint az Iparkamara elnöke 
főrendiházi tagsághoz fog jutni.

Ez a tervezgetés meghiúsulva
Dr. Szommer Ernő

iparkamarai főtitkár

jelöltségét vették kombinációba, mi
vel azonban ugyanekkor egy Győr 
melletti kastélyban történt megbe
szélésen

Dr. Németh Károly
személyére esett a választás, meg- 

| indultak ‘a tárgyalások a két „párt“ 
között. Mindkét jelölt környezeté
ben az volt a törekvés, hogy a 
m ásikkal megegyezzék a m aga j e 
löltje  érdekében. Ezek a tárgyalá
sok szombaton és vasárnap folytak 
le és hétfőn fejeződtek csak bo 

; azzal az eredménnyel, hogy
Időrendi sorrendben az első nevet 

azok a körök vetették fel, akik 
Győr képviselőjében elsősorban a 
kereskedői érdek képviselőjét sze
retnék látni.

Báró Szterényi József
volt az a férfi, akit konbinációbu 
hoztak. Ez a név napokon keresz
tül tartotta magát és számosán 
szegődtek is melléje. Már úgy volt, 
hogy elfelejtik Szterényi múltját, 
nem vizsgálják ki a jelenjét, hanem

kikiáltják liberális, szóval

dr. Németh Károlynak képviselő- 
jelöiti vállalásával szemben

elesett a Szommer-féle kombináció.
A helyi jelölések mellett, mely

nél — mint említettük — főleg a 
kereskedelmi érdekek képviselése 
volt a főszempont, az országos pár
tok nagyon óvatosan és csak tapo
gatózás céljából hoztak neveket 
konbinációba.

A keresztényszocialista pártot 
megkérdezve nem tudtunk felvilá
gosítást kapni. Más oldalról azon
ban megállapítottuk, hogy

ellenzéki jelöltnek.
Megdőlt azonban ez a konbináció 
azon, hogy az ellenzéki Szterényi 
nem vállalja a jelöltséget, mert a 

'közeljövőben egyik jelen tős külföld i 
követi á llá st akarja  a  korm ány  
Szterényivel betölteni

Bernolák Nándor
jelöltségét hozták először szóba, 
később azonban letettek Bernolák 
jelöltségéről és hajlandóság mutat
kozott aziránt, hogy támogatnak 
olyan liberális (l) programmot valló 
jelöltet, aki hajlandó az ő elveiket

is magáévá tenni (l). Nem tudtuk 
ellenőrizni e hir hitelességét s igy 
nem tudjuk, hogy nem fog-e po
rondra lépni olyan jelölt, aki a 
reakciós Bethlen-kormány csöndes 
beleegyezésével, az antiszemiták 
támogatásával — fog liberalizmus
ról szavalni.

Az Országos D em okratapárt le- 
rándult kiküldöttei

dr. Bródy Ernő
esélyei iránt érdeklődtek. A buda
pesti érdeklődőknek őszinte felvilá
gosítást adtak azok, akiket infois 
mációadásra felkértek s igy ők 
sokkal tisztább képet kaptak a hely
zetről, mint amilyent a helybeli 
notabilitások hívei. Az idegenek
nek őszintén megmondták sokan 
azt, amit a helybeliekkel zsenánt 
közölni, hogy ugyanis helytelen  
dolog a  kereskedelem  kifejezett rep- 
rezentásaként fellépn i.

Megmagyarázták az érdeklődők
nek hogy azért, mert a szervezett 
kereskedő társadalom hangosan 
hirdeti panaszait,

nem szabad a lerongyolódott 
polgári társadalom szerve
zetlen tömegeinek irtózatos 

helyzetét figyelmen kívül 
hagyni.

Nemcsak a kereskedő s a munka- 
nélküli munkásságot fojtogatja ma 
a lehetetlen gazdasági helyzet. 
Nemcsak azokat illeti a tiltakozó 
szó a parlamentben, hanem

a győri köztisztviselő, a 
latniner, nyugdíjas, a ma
gántisztviselő mind-miml 
élni akar azzal a lehetőség
gel, hogy a titkos válasz
tás folytán nem befolyá
solt szavazatát arra ad
hassa, alá komoly és biztos 
ígéret egy jobb jövő iránt.

Ezeket az intelmeket közölték a 
megkérdezettek a Kossuth-párt ré
széről Győrbe küldött Pete Márton 
volt államtitkárral is és ennek 
folyománya volt, hogy a D em ok
ratikus Szövetség  elejtette Bródy 
jelöltségét és elejtette Latinak  je- 
lölségét is, aki pedig napokon 
keresztül komoly jelöltként jött 
számba. Szombat reggel jött meg 
a hir, hogy a D em okratikus Szö
vetség  régi kipróbált nagy harcosát,

Búza Barnát,
a jó békeidők Függetlenségi Párt
jának kiíiinő vezérfiát kandidálja 
győri jelöltként. Ő azonban a jelölt
séget elhárította magától, igy azután

Vámbéry Rusztem,
az európai hirü jogász neve került 
előtérbe.

A Keresztény Nemzeti Gazdasági 
párt és a kér. szocíálista-párt együt
tes tanácskozása Méhely Lajos 
egyetemi tanár nevét hozta felszínre 
fajvédő programmal.

Végső döntést az egész vonalon 
a keddi nap fog hozni.

Az adóprés klfosfistalan működtetésével 
nem lehet az orszdgot talpraállítani.

A pénzügyi szanálással kapcsolatban rneg kell indítani
a gazdasági élet szanálását.

— Ajtay József dr. közigazgatási biró nyilatkozata. —

A külföldi kölcsön felvételé
vel kapcsolatos szanálás, bár 
helyreállította az államháztartás 
egyensúlyát s bár pénzünk kül
földi árfolyamának megrögzítését 
is elősegítette, gazdasági életün
ket tagadhatatlanul nagy válságba 
sodorta. Bajban van a magyar

kereskedelem, az ipar, a mező- 
gazdaság és a munkanélküliek 
száma mindinkább növekszik.

Ezeknek a súlyos problémák
nak megvilágítása céljából kér
dést intéztünk A j t a y  József dr. 
közigazgatási bíróhoz, jelenlegi 
gazdasági életünk egyik legki.

A Kioszk Rádió-szalonjában tea-CStélv!
m inden kedden, szerdán és csütörtökön e s t e  k e d é l y e s  J
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válóbb pénzügyi szakértőjéhez, 
aki munkatársunk előtt a követ
kező nyilatkozatot tette:

— Szilárd az a meggyőződésem, 
hogy mindazok tévedtek, akik a 
pénzügyi kibontakozás egyedül le
hetséges módját a külföldi kölcsön  
felvételében  látták. Ez a csodaszer
nek kikiálltott orvosság gúzsba 
kötötte pénzügyi szabad rendelke
zési jogunkat s helytelen felhasz
nálásával csak még jobban meg
terhelte gazdasági életünket.

— A reánk diktált kibontakozási 
terv ridegen csak a pénzügyi szem
pontokat tartotta szemelőtt és a 
dolognak csak mechanikus rende
zését tűzte ki célul, az újjáépítés 
gazdaság i és organikus módszereit, 
mely a legfontosabb, mellőzte.

— Az adóprés k ifogástalan  mű
ködtetésével nem lehet az országot 
talpraállítani.

— En a „spórolás ' és „leépítés11 
elvét, mint állami ,,tevékenységet“ 
perhorrescálom. A kormányzatnak 
a termelő munkában, a befekteté
sekben s általában a gazdasági 
élet fellendítésében kell elől járnia 
és nőin az oktalan és mindent el
pusztító leépítési és takarékossági 
jelszavak hangsúlyozásában.

— A pénzügyi szanálással kap
csolatban és azzal párhuzamosan 
m eg kell indítani sürgősen a  g az 
dasági élet szanálását,

— A gazdasági élet a szoros 
összefüggések világa, ahol egyik 
válság nem maradhat elszigetelten, 
hanem végigrezdül az egész szer
vezeten s igy a szabadjára hagyott 
gazdasági válságoktól a gyógyulást 
várni és remélni nem lehet.

— Ma már a középosztály, a 
fogyasztók, a tőzsde, az épitőipar, 
a hitel, a mezőgazdaság és a keres
kedelem válsága egymásra hatva 
és egymást fokozva exzisztenciák 
romjaival jelzik és jajkiálltásokkal 
harsogják, hogy kizárólag  finánc
program m al M agyarország újjáépí
tését végrehajtani nem lehet!

— A kormánynak a gazdasági 
érdekeltségek meghallgalásávalsür- 
gősen el kell készítenie azt a g az
daság-pénzügyi program m ját, ille
tőleg tervezetét, melyet a Népszö
vetséggel is el kell fogadtatnia. 
Nincs semmi kétségem abban, hogy 
a Népszövetség kellő felvilágosítás 
után egy ilyen gazdaság-pénzügyi 
programinot magáévá tett volna s 
ezzel sok mindent elkerülhettünk 
volna.

I in
^ •• f i  ff

Győr szab. kir. város legutóbbi 
közgyűlésén szerepelt a Bőrdisz- 
műárugyár Részvénytársaság Zoll- 
schann és Társa győri bőrdiszmű- 
árttgyáros cégnek kérelme, melyben 

-németországi tőke bekapcsolódása 
és egyéb pénzügyi transaktio sike
rének biztosítása céljából kérvé
nyezte a közgyűléstől, hogy az 
általa már fölépített gyárépületen 
és lakásépüloten fentálló 16 mttn- 
káslakás építési kötelezettsége alól,

továbbá a telekelidegenitési tilalom 
alól mentesittessék.
%A város pénzügyi bizottsága, 
továbbá Győrváros tanácsa a fenn
álló méltányos körülményekre való 
tekintettel a méltányos kérelem tel
jesítését hozta javaslatba, azonban 
két ellenfelszólalás azt igyekezett 
bizonyítani, hogy a házépítési men
tesség helyett házépítési időhalasz
tás is megfelelő volna.

Nemsitz Lajos és Adler Károly 
bizottsági tagok tényekkel igazol
ták, hogy a külföldi tőke bevonása 
és egyéb pénzügyi transaktio sike
ressége megkívánja a városi tanács 
javaslatának elfogadását,, mely fel
szólalások után dr. K arikó  Imre 
győri kereskedelmi és iparkamarai 
titkár rövid, de tömör beszédben 
igazolta a kérelem teljesítésének 
szükségességét. FelszólOló kamarai 
titkár a következő szempontok fi
gyelembevételét kérte:

1. Aki a győri gyáripar belső 
életét ismeri, tényekkel bizonyítja, 
hogy megrendelés hiányában a 
munkanélküliség m ár álta lán ossá  
vált. Ha kérvényező gyáros cég
nek nem adjuk meg a lehetőséget, 
hogy ezen kérelme teljesítése után 
külföldi tőkével frissítse föl a gyá
rat, úgy az a veszély fenyeget ben
nünket, hogy a gyárban je len leg  
alkalm azott 140 munkás kenyér- 
kereseti alkalom  és munkanélkül 
m arad. A mai nagyfokú munka- 
nélküliségben senki nem veheti 
lelkére azt, hogy 140 munkás ismét 
elessék a kenyérkereseti lehető
ségtől.

2. A bőrdíszm űipar M agyaror
szágon teljesen uj iparág, mert 
tudvalevő, hogy néhány évvel ez
előtt csak külföldi bőrdiszműáru 
cikkeket árusítottak M agyar orszá
gon. Ezen fiatal iparágat tehát 
mindenkőpen erősítenünk és segí
tenünk kell, mert ha az ily fiatal 
és uj iparágakat nem támogatjuk, 
úgy — szabad forgalom lévén — 
a magyar bőrdíszműipar teljesen 
elveszti versenyképességét, holott 
nagyfontosságu közgazdasági érde
künk fűződik ahhoz, hogy a ma
gyar ipar minden képen nregerősit- 
tessók.

3. Kérvényező gyáros  cég mint 
adóalany is nagyfontosságu tényező, 
mert az általa gyártott bőrdíszmű- 
árucikkek nagyobb része luxuscikk 
lévén és igy ezen iparcikkek után 
fizetendő fényüzési adó, továbbá 
általános forgalmiadó, végül a gyár 
foglalkoztatása révén fizetendő tár
sulati és jövedelemadó nagy bevé
teli forrása a m. kir. kincstárnak.

4. Kérvényező bőrdiszműárus cég 
árucikkeit m ár nem csak M agyar- 
országon, de Jugoszláviában, Ro
mániában, Bulgáriában és Török
országban ismerik és kedvelik, mely 
balkáni államokban ezideig mindig 
a külföldi gyárak termékei lettek 
vásárolva. Amennyiben kérvényező 
gyárt segítjük és támogatjuk, úgy 
remélhetjük, hogy ezen szépjövőjü 
győri gyár az egész Balkánt meg
fogja hódítani a magyar iparnak.

5. Mi, akik a kereskedő és ipa

ros ügyekkel foglalkozunk: biztos 
tudomással bírunk arról, hogy kér
vényező győri bőrdiszinűárugyáros 
eéggpí egy szolid  alapon álló, ko
moly ném etországi pénzügyi érd e
keltség á ll  tárgyalásban, azonban 
.ezen németországi pénzügyi kon
zorcium nem tud garanciát vállalni 
a 16 munkáslakás építésre, mert a 
nagy befektetés mellett ez nem 
fizetné ki nekik magát, ellenben 
meg lehetünk győződve arról, hogy 
amint ezen szolid alapon álló és 
szociális érzéssel eltelt németek 
átveszik ezen győri gyár intézését 
és munkásházak építése már aka
dályokba nem ütközik úgy önként 
is fognak munkásházakat építeni, 
hogy ilymódon állandó és megelé
gedett. munkásokat szerezzenek.

Dr. Karikó Imre kam arai titkár  
beszéde végén összegezte a  m éltá
nyos körülményeket és a jelen leg  
fog la lkoztatott 140 munkás további 
kenyérkereseti lehetőségének bizto
sítása, továbbá a  m agyar ipar ver
senyképességének és kérvényező 
győri gyáros cég exportképességé
nek lehetővé tétele céljából indít
ványozta, hogy kérvényező győri 
gyáros cég kérelm e teljesítessék és 
a  városi tanács jav a s la ta  elfogad
tassák.

Meller Ignác győri kereskedelmi 
és iparkamarai alelnök, bizottsági 
tag hasonló értelmű és komoly 
indokokkal megadott támogató be
széde után Piczek György szij- 
gyártómester bizottsági tag támo
gatta a városi tanács javaslatát, 
hogy kérvényező győri gyáros cég 
kérelme teljesittessék.

Farkas Mátyás polgármester a 
felszólalásokból azt a véleményt 
szűrte le, hogy a méltányos ké
relmek figyelembevételével kérvé
nyező győri gyáros cégnek speci
ális nehéz helyzetét figyelembevéve 
a közgyűlés a városi tanács állás
pontját fogadja el, mely felfogást 
egyébként a szavazás eredménye 
is bizonyította, amennyiben a köz
gyűlés körülbelül 2/a része a városi 
tanács javaslatát fogadta el és kér
vényező győri gyáros cég kérelmét 
teljesítette. Természetesen Győr 
szab. kir. város törvényhatóságá
nak ezen állásfoglalása nem jelenti 
azt., hogy a városi közgyűlés min
den indokolás nélkül változtatja 
állásfoglalásait és kitűzött elveit, 
hanem tényleg a kérvényező gyáros, 
cég speciális és méltánylandó körül
ményeit vette figyelembe anélkül, 
hogy ezen közgyűlési határozat 
precedensül szolgálhatna, hasonló 
kérelmek indokolás nélküli telje
sítésére.
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Győr, Arany J.-u . 25 ,
Szemüvegek a legegyszerűbbtől 
a legfinomabb kivitelig.
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Budapest Ip

Szobáink v áro si és 
interurban telefon be
rendezése elkészült.

Fürdőszobás, hideg 
melegvizes és szeré
nyebb olcsóbb szobák

Földbirtokosok, gyár
iparosok, nagykeres- g  
kedők találkozó helye.

i MM ip ilijl 1
*  Budapest, VII. Dohány-n. 84. *

Tele fon  J .  1 2 4 - 4 7 .
Előkészít polgári és középiskolai ma- «t

# gánvi?:sgákra,érettségirevidékieketis. #

IRODABERENDEZESEK
NAGY és VÉRTES r.-t.

BUDAPEST, V. Arany Jánon-u. 20. 
Redőnyön ÍRÓASZTALOK hitelre Is! 

Képes Árjegyzék ingyen 1

o rv o silag  elismert H  
e g é s z s é g ü g y i É s

öf

Halcsontnélküli 

haskötőket, gummi-füzőket J
teljesen halcsont nélkül ju tán y o s  á rb a n  
k észít  kitűnő divatos szabászattal

GOLDSTEIN BERTA m, BAROSMIT Z.
E ls ő  dunántúli m ellfüző k ü lö n leg esség ! m ű term e.
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A MLSZ Nyugati Kerületének sportközleményei.
Ha$yar Laüdarugók 
Szövetsége nyugati Kerülete

Hivatalos Értesítője.
Felhívjuk uz egyesületek figyel

mét a hív. lap mai számában közölt 
szabályzatra a játékosok baleset
biztosításával kapcsolatban azzal, 
hogy a szabályzatot saját érdekük
ben pontosan tartsák be.

Figyelmeztetjük az alant felsorolt 
egyesületeket, hogy a balesetbiz
tosítási dij első 7* évi diját 3 napon 
beiül küldjék be, mert ellenkező 
esetben játékjogukat felfüggeszt
jük. TSC, GyAC, D VE, SzAK, 
SzSE, MÁV, TAG, MTE, MAFC. 
Sopr. V SE , PFC, CTSE, VTC, 
SzTE, ZTE, ZSE.

Figyelmeztetjük az egyesülete
ket, hogy bajnoki mérkőzéseik 
esetleges elhalasztásában először 
ellenfeleikkel közösen állapodja
nak meg és csak azon esetben for
duljanak az intéző-bizottsághoz, ha 
megegyezni nem tudnának.

Kivonat az intéző és fegyelmi 
bizottságok f. hó 11-iki ülésének 
jegyzőkönyveiből.

Elrendeli a bizottság, hogy a 
mérkőzések alkalmával a rendező 
egyesülőtök kötelesek kurszallagos 
rendezőket állítani a rend fokozot
tabb fen tartása érdekében és a ren
dezők nevei a mérkőzés megkez
dése előtt a bíróval Írásban köz
lendők. A mérkőzést vezető biró 
köteles ezen rendelkezés végrehaj
tásáról meggyőződést szerezni és 
amennyiben azt állapítja meg, hogy 
ez nem történt meg, úgy azt jelen
tésében közölje a bizottsággal. A 
rendezők számát a bizottság kerí
téssel ellátott pályán négy, bekerí- 
tetlen pályán nyolc személybeír 
állapítja meg.

Felszólítja a bizottság a Veszpr. 
Move SE -t, hogy írásban jolentse 
a bizottságnak, hogy hajlandó-e a 
VTC azon kérelmének eleget tenni 
hogy a május 31-re sorsolt VTC 
mérkőzést március 29 vagy junius 
11-re elhalasztja. Egyben jelentésé
ben jelölje meg az esetleg elfoga
dott uj terminust is.

Tudomásul vettuj intéző-bejelen
tések : SzSE  Szíjártó Ferenc, MTE 
Miiller Ágoston. CTSE Rosta 1.

Igazolja a bizottság a következő 
bajnoki és barátságos mérkőzése
k et: D V E -S z T C  2—3, K S E — 
SzSE  1—3, S F A C -M Á V  1— 1, 
K S E —SzAK 0 - 3 ,  ETO—GyAC 
6— 1, T A C -D A C  1—1, Sopr. V — 
DAC 11. 4 - 0 .

Tudomásul veszi a biz. hogy a 
T SC —SzSE bajnoki mérkőzést a 
felhozott indokok alapján Tatán 
játszák le.

Ismételten figyelmezteti a bizott
ság az egyesületeket és a mérkő
zéseket vezető bírókat, hogy a 
fényképes igazolványok minden 
nyilvános mérkőzés előtt a bírónak 
átadandók és ezek hiányában a 
mérkőzést semmi körülmények kö
zött ne vezessék le.

Tudomásul vett nemzetközi mér
kőzések :
1925.111/15. KFC-KAC magyar Komáromban 
1925.III/29.KAC-KFC cseh Komáromban 
1925.1V/19.KFC-KAC magyar Komáromban

Figyelmezteti a bizottság az egye
sületeket, hogy nemzetközi mérkő
zéseket legalább 14 nappal előbb

K A T H R E I h J E R

KHEIPP MALÁTA KÁVÉ
jelentsék be, mert különben azokat 
semmi körülmények között nem 
veszi tudomásul.

Tudomásul veszi a bizottság a 
Körmendi Kér. JÖ K  és a Kámoni 
AC márc. 8-iki baleset bejelentéseit 
és elrendeli a baleset jelentések 
elküldését a biztositó intézethez.

Utasítja a bizottság a Körmendi 
Kér. és Move ZSE-et, hogy az el
halasztani kért mérkőzésekben elő- 
szörellenfeleikkel állapodjanak meg.

Tudomásul veszi a bizottság a 
Székesf. Husiparosok SE  bejelen
tett bemutató mérkőzéseit.

Farkas Lajos ZTE játékos iga
zolása ügyében, Hoffmann Frigyes 
SzSE játékos ez ügybeni vallomása 
alapján a kihallgatott Fuehs János, 
Koch Sándor és Herzfeld Pál tanuk 
Írásbeli vallomásának, a központ
hoz való felterjesztését elrendeli.

Felszólítja a bizottság a Szom
bathelyi AK-ot, hogy a biz. leg
közelebbi ülésére igazoló jelentést 
küldjön, miért nem küldte vissza 
Kovács Ferenc ETO játékos I pár 
football cipőjét a többszöri szóbeli 
és Írásbeli felszólifás dacára és 
részletes elszámolást küldjön, hogy 
nevezett játékos a Portugál túrán 
munkabérmegtérités címén mennyit 
vett fel, illetve még mennyi a jo 
gos követelése.

Játékengedélyt ad a bizottság 
Kótay József és Horváth József 
játékosoknak a f. hó 15 iki ETO— 
SC Bralislava nemzetközi mérkő
zésre.

Elutasítja a bizottság a körmendi

TK azon kérelmét, hogy Horváth 
László játékos hátralevő bünteté
sét engedje el.

Felkérjük az intéző és fegyelmi 
bizottságok tagjait, hogy a bizott
ságok legközelebbi ülésén, f. hó 
18-án, a tárgysorozat sürgősségére 
és fontosságára való tekintettel, 
okvetlen jelenjenek meg.
Dr. C zopf Ferenc, M iiller József, 

biz. elnök. főtitkár.

Bámulatosan olcsó

ÍZLETES é s  kiadós

A B. T. hivatalos rovata.
Birókfildés 1925. március 22-ére:
SzA K —SzTC, Herzfeld Pál.
GyAC —SFAC, Meieher György.
Határbirák : Miiller—Babirád.
D V E— MÁV, Budapestről.
II. kér. SC—Győrsziget, Koch 

Sándor.
Határbirák : Berger II., Geisler.

■ S V S E —TAC, Storch József.
P.-Kinizsi-VTC,KőnigsbergImre
SZ T E —ZTE, Neubrum Hugó.
DAC—ETO, Csiszár János.
Határbirák : Szolnoky — Krausz 

László. *
Geisler biró elveszített az ETO 

pályán f. hó 8-án egy vivó-érmot. 
Kéri a megtalálót, hogy juttassa 
azt hozzá.

Vasárnapi eredmények.

DAC—GyAC 1 : 0  (0 : 0) Biró : 
Fuehs. Borús, hűvös időben 300 
néző előtt folyt le a DAC első baj
noki mérkőzése. Dillomában va
gyunk, hogy mit is Írhatnánk jót 
a mérkőzésről. A mutatott játék 
mindkét részről, de főleg a I)AC- 
nál, melytől — joggal — szép foot- 
balt vártunk oly sivár volt, hogy 
bármelyik DAC ifj. csapat is kü
lönbet produkált volna. Egyedül 
Willy a gyors jobbszélső mutatta 
meg hogyan kell footbalt játszani. 
Minden lefutása veszélyes volt. — 
Kovács főleg faultjaival tündökölt. 
Kulcsár nyújtott még elfogható!. 
A GyAC az első félidőben sikeres 
védőjátékot produkált, s a II. félidő 
37 percéig, amig a gólt kapta, több
ször támadott veszélyesen, de csa
társora teljesen gólképtelen. Hibáz
tatandó játékosainak legyei rnezett- 
lensége. A játék lefolyásáról nincs

Szerencse a

K Á V É S C S É S Z É B E N
mit írnunk, az tipikus csapkodás 
volt véges-végig, melyet igen sűrűn 
szakított meg a biró sípja, ami 
mégjobban élvezhetetlenné tette a 
játékot.

*

KSE—ITI. kér. SC 5 : 2  ( 3 :2 )
A kereskedők szépen fejlődő csa
pata biztosan tartotta kezében a 
mérkőzés sorsát. Bürgcr (K SE ? 
igen jó volt. Kívüle Kovács és 
Beck Imre szolgálnak rá az elis
merésre.

*

Gyszíget—MAFC II . oszt. b a j
noki mérkőzés 1 : 0 (0 : 0) Biró : 
Storch. Unalmas, csapkodó, stilus 
nélküli játék. A győztes gól a II. 
félidő 17 percében esett. Megemlí
tésre érdemes Nagy (GySz) eleven 

í játéka. A biró 2 játékost durva- 
: sásukért kiállított.

Autó-, m otorok-, kerékpár-  
alkatrószek, felszerelések  

Michelin Pneumatlk

AUTOMOBIL ÉS PHEUNATIK RT.
B U D A P E S T .  V I .  J Ó K A I - T É R  5.

SZÍNHÁZ.
Üres házak előtt vendégszere

peit D ’Arrigo Kornél, dacára a be
mutatónak. Som ogyi Nusi után ez 
a második leégése a fővárosi ven
dégeknek. Végre is a közönség 
zsebtartalmának is van határa, 
kissé túlzott igény a színháztól az 
állandó 50°/o-os helyárfelemelés a 
fővárosi vendégek révén részb en  
elfogadható előadásokért, amikor 
az 50 milliós városi segély ellené
ben joggal várhatná a közönség a 
várostól, hogy ne engedélyezze az 
állanvó helyárfelemelést, mert hisz 
a városi segély is, a helyárfeleinc- 
lés is egyaránt a közönséget terheli.
BaaaaBaeaaaaaaBBaaaaaB»BaaBaaaaaaaa-caBa

F ő v á r o s i  sz ín h á z a k  m ű so ra .
Renalssanc’e S z ín h á z :  Hétfőn, Téged 

is. Kedd este, Őszi szerelem főpróbája. 
Kedd este, Elia libák táncestélye, Szerda, 
Őszi szerelem. Csütörtök, Őszi szere
lem. Péntek, Őszi szerelem. Szombat, 
Őszi szerelem. Vasárna d, u. Menyasz- 
szonyi fátyol, este Őszi szerelem.

H irdessünk a  „GyŐRI UJSflG“ -b an .

H a  Budapestre jön, most olcsón vásárolhat husvétra
H ÉL é s  fé rf iru h a sz ö v e te k e tS T E ftN  J Ó Z S E F

M T  B U D A P E S T ,  IV .,  K Á L V I N - T É R  1. S Z Á M .

Vászon-, selyem- és mosóárukat 
j}I# Női-, férfi- és gyermekfehérnemüket

TKy ÍM T K I Z Á R Ó L A G  e l s ő r e n d ű  m i n ő s é g b e n



„APOLLÓ"
mozgószinház e heti 

műsora.
Hétfőn, kedden márcins 16-án és 17-én 

5, 7 és 9 órakor. — Két világsláger. 
Harry Liedtke és Eszterházy Ágnes- 
film N anon, egy furcsa szerelem 
története 7 felv., ezenkívül eredeti 
színes felvételek. A  vörös kakas, 
mozdonnyal a lángokon keresztül 8 
felvonásban.

Szerdán, csütörtökön és pénteken március 
18-án, 19-én, 20-án ünnepi diszmüsor. 
Hartld Lloyd legjobb alakítása. — 
Dr. Ja c k  burleszk komédia 6 felv 
Azonkívül Jó k a i M ór örökbecsű re-* 
génye Somlay Arthur főszereplésével 
Fekete gyémántok.

Szombaton, vasárnap március 21-én és 
22-én Rex Ingram—AiiceTerry—Ramon 
Novakko-film. U n ta n zl,  a tengerek 
faunja 7 felv. Azonkívül E gy sze
rencsétlen fórtes története 6 
felvonásban.

Jegyek már most válhatók!

Nanon.
P. Zell és lUchard Genee komikus 
operája filmen ti felvonásban. — 
A főszerepekben: Eszterházy Ágnes 

és Harry Liedtke.
X IV . Lajos uralkodása alatt tör

tént Parisban, hogy a nemes urak 
igen gyakran fordultak ineg a kis 
Nanon Páris közelében fekvő, az 
„Arany bárányához cimzett foga
dójában. Nanon azonban minden
kit visszautasított, mert szive tit
kos vágya az volt, bogy polgári 
sorból származó becsületes szivü 
derék ember felesége lehessen. — 
D’Aubigne, aki tudva azt, hogy a 
nemes uraktól idegenkedik Nanon, 
álruhában, mint Grignan, a dobos 
szerepel. Nanon szerelmes lett a 
fess katonába és nem sejtve azt, 
hogy az álnév alatt ki rejtőzik, 
házasságra készülődik. A kényes 
helyzetből csak úgy tud megsza
badulni az ál Grignan, hogy az 
esküvő pillanatában elfogatja ma
gát egy jóbarátjával azon üriigy 
alatt, hogy párbajvétség miatt ha
lálra ítélték. Nanon Párisba siet 
és a véletlen segítségével sikerül 
neki a király kegyelmét kieszkö
zölnie Grignan részére, do milyen 
nagy a meglepetése, amikor arról 
értesítik, hogy Grignan nevű ka
tona nincs és nem is volt. A király 
nagy kerti ünnepélyt rendez, ame
lyen megjelenik D’Aubigne is. — 
A kertben bámészkodó nép között 
ott van Nanon is, akire szemet vet 
az egyik nemos ifjú, amikor ezt 
látja D’Aubigne, felforr a vére és 
ott nyomban a fák mögött elterülő 
tisztáson párbajra szólítja ellenfe
lét, akin könnyebb sebet ejt. — 
Nanon rémülten fut el és a király 
előtt térdre hullva elpanaszolja a 
történteket. — A király hasztalan 
faggatja a nemes ifjút, hogy vallja 
be, ki volt ellenfele, de ekkor elő
lép D’Aubigne és jelentkezik. — 
A törvény szerint halálbüntetés 
vár rá. Nanon, aki most már tudja 
hogy Grignan és D’Aubigne egy 
személy, térdre hullva könyörög 
kegyelemért és amikor felmutatja 
a Grignan részére adott kegyelmi 
okmányt, a király szive végre meg-
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lágyul, do követeli, hogy bünteté
sül D’Aubigne vegye feleségül 
Nanont, akit nyomban grófi rangra 
emel. —

A vörös kakas.
(Mozdonnyal a lángokon keresztül.)

Regény egy megjavult fiúról 8 
fejezetben. A főszerepben : Anna 
Qu. Nilsson. — A film utolsó két 
felvonását betöltő hatalmas erdő
égés technikailag a kinematográfia 
páratlan teljesítménye. A színezés 
a technikolor-rendszeren alapszik 
és csodaszép.

Luké Taylor üzletétől visszavo
nult, keserű, öreg fatermelő, aki 
floridai házának csöndjében nem 
tudta megszokni a tétlenséget. — 
Különösen fájdalmasnak érezte azt 
is, hogy fia, John, könnyelmű, léha 
életet élt. Apa és fia éppen elke
seredettvitában állanak egymással 
szemben, amikor az öreg táviratot 
kap, amelyben Pancakeből közlik 
vele, hogy a tulajdonát képező 250 
ezer öl fa elszállithatatlan, mert a 
vasúttársaság az épülő vasutat más 
irányba terelte. Luké Taylornak 
hirtelen ötlete támad: odaajándé
kozza ezt a mérhetetlen mennyi
ségű fát fiának, akinek sejtelme 
sincs arról, hogy a neki ajándéko
zott fe hol van és az adott viszo
nyok között teljesen értéktelen.

John Pancakebe megy. Az éj
szaka az utón éri Johnt, aki kény- 
teien elfogadni a szomszéd birtok 
úrnőjének, egy bájos fiatal leány
nak a meghívását. Mary Foraker 
uj világot nyit m eg előtte. Az árva 
leány ideál ista apja örökségeképen 
életét annak szenteli, hogy a kopár 
birtokot újra befásitsa a kihaló 
természetet uj életre keltse. Egy 
éhes földügynök, Harris azonban 
minden eszközzel azon fáradozik, 
hogy a leányt kifossza birtokából. 
John végtelen rokonszenvet érez 
az elhagyatott leány iránt és ami
kor megtudja Marytól, hogy a ren
geteg fa, amelyért ö idejött, elszál
lithatatlan és pedig Harris jóvol
tából, akinek fondorlatára vitte 
másfelé a vonalat a vasúttársaság, 
felajánlja szolgálatait az álnok in- 
trikus ellen.

A siker lelkileg is közel hozta 
egymáshoz a fiatalokat, ám renge
teg gáncsot vetnek elébük. Egy
részről Harris a bank utján rend
kívül szorongatja Maryt, másrész
ről pedig Mary üzletvezetője félté
kenységében félreérti John szán
dékait, azt hiszi, hogy John csak 
kikémlelni és kihasználni akarja 
Maryt, hogy a Foraker-féle birto
kot magának és apjának szerezze 
meg és látszólag kétségtelen bizo- 
nyitkait ép akkor tárja a leány elé, 
amikor John szerelmet vall Mary- 
nak. Ez a csalódás teljesen meg
töri. — A gazember elveszettnek 
látja a játszmát és végtelen gonosz
ságában a falu bolondját rábírja, 
hogy gyújtsa fel az erdőt. Mary és 
a birtok egész népe azonnal hozzá
lát a mentéshez. A tüztenger csak
hamar körülveszi az egész falut és 
nyilvánvalóvá válik, hogy árkolás- 
sal a tűznek gátat vetni már nem 
lehet és menekülés csak úgy kép

zelhető el, ha a hegyhátat fel lehet 
robbantani és ilymódon a tiiz 
továbbterjedésének útját vágni.

A dinamit és a robbantószerek 
egy mérföldnyire vannak a falutól 
és oda csak a lángtengeren át le
het eljutni. — Ki vállalkozik eme 
istenkisértő feladatra? John és 
Mary gondolkodás nélkül, halált- 
megvető bátorsággal ajánlkoznak 
erre és robogó mozdonyon hozza 
el a fiatal leány és szerelmese a 
diuamitot, amellyel felrobbantják a 
hegyoldalt és tűzzel győzik le a 
tüzet. Á falu népe és a Forakor- 
erdők fele megmenekült. Az öreg 
Taylor azonban ebben a küzdelem
ben visszaszerzi régi életkedvét, 
felébredt benne az erdő szeretete 
és most már más szemmel nézi 
John és Mary gondolatait, és lel
kesedve hozzájárul ahhoz, hogy a 
fiatalok egymáséi legyenek.

Meghívó.
!  C j iM o s i Is negyei Takarékpénztár

t. c. részvényesei
1925. március hó 18-án, délután 3 
órakor, Győrött az intézet helyi

ségében tartandó

Lili. évi ren d es K özgyűlésére
tisztelettel meghivatnak.

A t. c. részvényesek, kik szava
zati jogukat gyakorolni óhajtják, 
az alapszabályok 42. §-a értelmé
ben részvényeiket legalább 3 nappal 
a közgyűlés megtartása előtt az 
intézet pénztáránál letéteményezni 
szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. Megalakulás, jegyzőhitelesitők 

kirendelése.
2. Az igazgatóság jelentése az 

1924. évről.
3. A felügyelő-bizottság jelentése, 

az 1924. évi mérleg megállapítása 
a nyereség felosztása iránti hatá
rozat és a felmentés megszavazása.

4. A napibiztosok és a felügyelő
bizottság dijának megállapítása.

5. Az alapszabályok „Bevezetés11 
pontjának törlése és a 68. §. mó
dosítása.

6. Az igazgatóság kiegészitése és 
a felügyelő-bizottság megválasztása.

Mérlegszámla: Vagyon: Pénz
készlet 1.089,415.152 K. Követelés 
pénzintézeteknél 80,248.107 K. É r
tékpapírok 185.249.954 K. Pénzin

tézeti Központ üzletrészjegy K
6.066.000. Váltótárca 11.274,626.319 
korona. Adósok fedezet mellett 
8.085,248.511 K. Jelzálogkölcsönök 
348.470 K. Ingatlanok: Intézeti ház.
1.200.000 K. Vilmos császár-uti ház
800.000 K. Lloyd-épiilet 300.000 K. 
Egyéb vagyontételek 10,503.173 K- 
Összesen: 20.734,005.686 K. — Mér
legszám é : Teher: Részvénytőke 
osztalék jogosult 200,000.000 K. 
Részvénytőke 1924. december havi 
kiboosájtásból 100,000.000 K. Ösz- 
szesen 300,000.000 K. Tartalékalap
1.032.000. 000 K. Tartalékalap 1924. 
december havi kiboosájtásból K
1.400.000. 000. Különleges tartalék- 
alap 485,000.000 K. Különleges 
tartalékalap 1924. december havi 
kiboosájtásból 500,000.000 K. Ér
tékpapír árkülönbözeti tartalékalap
3.000. 000 K. Felújítási tartalékalap
40.000 000. Összes 3.410,000.000 K. 

Nyugdíjalap 65,000.000 K. Beté
tek 7,628,356.324 K. Hitelezők : 
361,499.947 K. Visszleszámitolás: 
7,469,541.927 K. Fel nem vett osz
talék 692.783 K. Átmeneti tételek 
456,484.272 K. — Nyereség-áthozat 
1923. évről 3,465.715 K. 1924. évi 
nyereség 1,038,964.768 K. Össze
sen 20,734,005.686 K.

Eredmény-számla: Veszteség:
Adók és illetékek: 343,383.591 K. 
Tisztviselők és szolgák fizetése és 
lakbére 634,452.915 K. Felügyelő
bizottság díjazása 2,100.000 K. — 
Kezelési költség, házbér és napi
dijak 307,644.453 K. — Nyereség- 
áthozat az 1923. évről 3,465.715 K. 
1024. évi nyereség: 1,038,964.768 
K. Összesen 2,280,011.442 K.

Eredményszáma: Nyereségátho- 
z a t : 1923. évről 3,465.715 K. Tiszta 
kamatjövedelem 1,312,799.840 K. 
Ingatlanok jövedelme 145,437.804 
K. Jutalékok és egyéb jövedelmek 
868,308.083 K. Ossz. 2,330,011.442K 

Győr, 1925. márc. 9.
X Gyfirvározi és Megyei Tekarékpeozfár

i g a z g a t ó s á s a *

itató egy családi húz
Munkás-utca 47. sz. alatt 

kerthelyiséggel. =55

Vételára 70 millió kor.
Érdeklődni lehet Munkás
utca 45. szám alatt.

I zenzQCiós poioskaírtás! Novusz-gyertjrn
teljesen kiirtja még a petéket is. Yilág- 

\ szabadalom. ZELMANOVITS Drogéria, 
Budapest, VII. Wesselényi-utca 36.

AGULAR
r í .

V I ., K ir ú ly - u .
a z  u dvarban  b alra

részletáruháza
m r 18 heti vagy 5 havi részletfizetésre, th
A társaság nem biz meg ügynököket áruk liázliozvitelével és azok eladásá
val, csak oly vevőket szolgálunk ki, kik nálunk személyesen vásárolnak, ez

által megtakarítjuk a nagy ügynöki költségeket és igy

époly versenyképesek vagyunk, 
mint a készpénzért eladó cégek.

Raktáron tartunk nagy választékban, saját műhelyünkben készült kész férfi-, 
női- és gyermekruhákat, kabátokat, selyem- és grenadinruhát, mindennemű 
vászon-, szövet- és selyemárut, ágyteritöt, függöny, paplan, harisnya és cipőt, 

férfi- és női fehérneműt, kanavászt, ágyneműt, bélésárut, kelengyét stb.

Salát műhelyünkben 50—60 munkás dolgozik
és igy 48 órán belül készítek férfiruhát, átmeneti kabátot, eredeti párisi 
modelok után női szövet-, selyem- vagy grenadinruhákat, átmeneti kabátokat. 

A vásárolt árut aznap hazaszállítjuk. “ “

NITSMANN JÓ ZSEF KÖNYVNYOMDÁJA GYŐR.


